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Motion: Neurorehabilitering utifrån patientens
behov
Diarienummer: RJL2016/920
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


Motionen är besvarad.

Reservationer
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson,
Annica Nordqvist och Erik Hugander, Miljöpartiet finns ett
beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15



Tjänsteskrivelse från 2016-05-30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen med instämmande av
Elisabeth Töre.
Marianne Andersson yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Marianne Anderssons yrkande om
bifall till föreliggande förslag, att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Neurorehabilitering utifrån
patientens behov.
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige besluta att
 motionen är besvarad

Sammanfattning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, Annica Nordqvist
och Erik Hugander, Miljöpartiet, finns ett beslutsunderlag framtaget till nämnden
för Folkhälsa och sjukvård.

Information i ärendet
Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, Annica Nordqvist och Erik Hugander föreslår i
motionen Neurorehabilitering utifrån patienten behov att:
 inrätta patienthotell i mycket nära anslutning – helst i samma byggnad – till de
centra för dagrehabilitering för neurologiskt sjuka som skall inrättas.
 inrätta platser för återhämtning och vila på dessa dagrehabiliteringscentra
 tillse att det finns en övergångslösning från det att Neurorehab-avdelningen i
Nässjö stängs tills dess att träning på dagrehabcentra samt närliggande
övernattningsmöjligheter kan erbjudas på samtliga länet tre sjukhus, så att
patienter inte kommer i kläm utan kan erbjudas fortsatt träningsperioder enligt
sedvanliga intervall.
Regionen utvecklar verksamheten i enlighet med nationella riktlinjer och arbetar
med att implementera riktlinjer och skapa jämlika förutsättningar för patienter.
Viktiga utgångspunkter för den sammanhängande teamrehabiliteringen som
kommer att erbjudas är att den är personcentrerad, grundar sig i den
rehabiliteringsplan som upprättas tillsammans med patienten. Innehållet i
rehabiliteringen utformas efter de behov och mål som patienten har, där balans
mellan aktivitet och vila är viktigt att ta hänsyn till.
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Patienter som av medicinska skäl behöver övernattningsmöjlighet i närhet till
rehabiliteringslokalerna erbjudas detta på patienthotell. På respektive ort finns
hotell upphandlade.
För de patienter som av medicinska skäl behöver rehabilitering och omvårdnad 24
timmar om dygnet finns möjlighet att erbjuda det vid rehabiliteringsmedicinska
kliniken i Jönköping.
Verksamheterna arbetar med att inreda rum för vila och återhämtning kommer
finnas i nära anslutning till rehabiliteringslokalerna.
För närvarande finns rehabiliteringsmedicinsk dagrehabverksamhet i Nässjö och i
Jönköping. Arbete pågår med att utveckla rehabmedicinsk dagrehab även i
Värnamo där man beräknar starta upp verksamheten under hösten 2016.
I nuläget finns möjlighet för patienter i behov av rehabiliteringsmedicinsk
dagrehab som bor i den södra länsdelen att få tillgång till detta i Jönköping
alternativt i Nässjö. Vid behov av övernattning i nära anslutning till
rehabiliteringslokalerna kan övernattning på patienthotell erbjudas på respektive
ort.
Samtliga patienter som haft en rehabiliteringsvistelse inplanerad i Nässjö under
våren och sommaren 2016 har fått brev från verksamhetschef med information om
förändringar i verksamheten. Personalen inom rehabiliteringsmedicinska kliniken
har därefter haft telefonkontakt med dessa patienter. För varje patient har gjorts en
individuell planering för att tillgodose behovet av rehabilitering. I vissa fall har
det inneburit planering för dagrehab i Nässjö eller Jönköping, för några i
kombination med boende på patienthotell. Några har önskat vänta till möjligheten
till rehabiliteringsmedicinska dagrehab i Värnamo erbjuds och någon har erbjudits
heldygnsrehab i Jönköping.
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